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Hyvä Turun Pelastakaa Lapset ry:n jäsen 
     
 
Vietämme parhaillaan Pelastakaa Lasten 100-vuotisjuhlavuotta. Ympäri Suomen on järjestetty juhlatilaisuuksia, 
Turussakin on juhlittu. Järjestimme yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston kanssa Suuret Lastensynttärit 
sirkusteemalla pääkirjaston pihalla. Iloisessa sirkustunnelmassa viihtyivät niin lapset kuin aikuiset. Kesän alussa 
nautimme Pelastakaa lapset järjestön 100-vuotisen taipaleen kunniaksi kakkukahvit Mäkitupatalolla. 
 
Syyskauden aikana pääsimme esittelemään Pelastakaa Lapset Turun paikallisyhdistyksen toimintaa Perheiden 
taiteiden yön tapahtumaan Vartiovuoren mäellä. Elokuinen retki Rauman kesäteatterin Dingo-esitykseen oli 
suorastaan elämyksellinen.  
 
Turun Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus on työskennellyt aktiivisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnin 
eteen. Yhdistys on jakanut ruokalahjakortteja haavoittuvassa asemassa oleville perheille sekä myöntänyt toisen 
asteen opiskelijoille oppimateriaalitukea Eväitä Elämälle -ohjelman puitteissa.  
 
Yhdistyksemme päätukikohde on jo usean vuoden ajan ollut vähävaraisille lapsiperheille suunnattu Eväitä 
Elämälle -ohjelman oppimateriaalituki. Lukuvuodeksi 2022–2023 oppimateriaalitukea myönnettiin 15:lle Turun 
alueen toisen asteen opiskelijalle. Ilmaisten oppikirjojen ja työvälineiden avustamisen myötä nuorille ovat 
avautuneet tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Turun 
Seudun Osuuspankki lahjoitti oman satavuotisen taipaleensa kunniaksi yhdistyksellemme lahjakortteja. Lahjoitus 
kohdennettiin tukiperheiden lasten harrastusvälineisiin. Lapsen oikeuksien päivän juhlistamiseksi Turun 
Pelastakaa Lapset yhdistys tarjoaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten perheille lippuja Turun Nuoren 
teatterin Prinsessa Pikkiriikki -esitykseen. 
 
Jo vuoden 2020 keväällä yhdistys alkoi jakaa koronan vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille lapsiperheille 
ruokalahjakortteja. Taloudellista tukea ruokalahjakortteja varten on saatu ja saadaan yhä keskusjärjestöltä.  
 
Koska syksystä 2021 alkaen toisen asteen koulutus ja oppimateriaalit ovat olleet ensimmäisen ja toisen vuoden 
opiskelijoille maksuttomia, Turun Pelastakaa Lapset ry on jakanut Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukea 
lukuvuodelle 2022–2023 ainoastaan kolmannen sekä poikkeuksellisesti myös neljännen vuoden lukio- ja 
ammattiopiskelijoille.  Apu on ollut tarpeen ja olemme saaneet hyvin kiittävää palautetta avustettavilta ja heidän 
perheiltään. 
 
Tulevaa ohjelmaa: 
 
Pe 11.11. klo 10–13 Turun Pelastakaa Lapset yhdistys osallistuu Nenäpäivän tapahtumaan uudella kauppatorilla. 
Voit tavata aktiiviset hallituksen naiset Turun torilla myymässä villasukkia. Käypä tervehtimässä! 
 
Nenäpäivän villasukkamyyntiä varten toivoisimme, että yhdistyksen innokkaat käsityöihmiset voisivat kutoa 
sukkia Nenäpäivän sukkamyyntiin. Sukat voi toimittaa pääkirjastoon infotiskin läheisyydessä olevaan 
sukkalaatikkoon. 
 
To 24.11. klo 18 Joululaulutilaisuus Mäkitupatalossa, Valtaojantie 7 
Tarjolla glögiä, piparia ja jouluista tunnelmaa.  
Joulumusiikkia esittää ja laulattaa näyttelijä Petri Rajala 
Tule mukaan! 
 
 



 

 

 
Syyskokous 29.11. klo 18, Pelastakaa Lasten toimiston tiloissa, Käsityöläiskatu 4A, 2. kerros 
 
La 10.12. klo 15 Valon Pisaroita -musiikkinäytelmä, Teatteri PROVinssi, Salo 
Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin musiikin siivittämä kantaesitys. 
Lavalla nähdään teatteritaiteen ammattilaisia sekä upeita harrastajanäyttelijöitä. 
Matka-aikataulu: 
 

• klo 12.00 lähtö Turun linja-autoasemalta, turistibussien laiturilta 
Bussi ottaa kyytiin matkustajia myös Piispanristin Prisman pysäkiltä 

• klo 13 ruokailu  

• klo 15 Valon pisaroita -musiikkiteatteri Teatteri PROVinssissa 
 
Teatterimatkan hinta on kokonaisuudessaan 80 €. Hintaan sisältyy teatterilippu, lounas sekä bussikuljetus. 
Teatterimatka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30. 
Ilmoittautumiset 11.11. mennessä Leila Yli-Alholle, iltaisin puhelinnumeroon 0500 975004 
Teatterimaksu 80 € maksetaan 11.11. mennessä tilille FI 48 57109720049296 
 
Valon pisaroita-Musiikkinäytelmä - Salon Tapahtumat 
Tervetuloa mukaan teatterin taikaan! 
 
Kiitos kaikille jäsenille, että olette mukana toiminnassa. 
Ilman jäsentemme tukea emme pystyisi tekemään tätä tärkeää työtä lasten ja nuorten hyväksi.  
 
Ystävällisin terveisin, 
Turun Pelastakaa Lapset ry:n hallitus 
 
---------- 
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KOKOUSKUTSU    Turku 24.10.2022 
 
 
 
Turun Pelastakaa Lapset ry:n virallinen syyskokous pidetään 29.11.2022 klo 18.00 
Pelastakaa Lasten toimiston tiloissa, Käsityöläiskatu 4 A, 2. kerros. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 
 
 
1. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023 
2. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät 
3. Valitaan kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle 
4. Valitaan yhdeksi vuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet 
5. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa varajäsenineen 
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Ei etäosallistumismahdollisuutta.         

 
TERVETULOA KOKOUKSEEN!    

https://tapahtumat.salo.fi/valon-pisaroita-musiikkinaytelma-13/
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